
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 186; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 823, poz. 960 i poz. 1070 oraz z 2017 r. poz. 836.)   

I. Podstawowy zakres podmiotów uprawnionych do dokumentacji medycznej. 

 Pacjenci lub ich przedstawiciele ustawowi, bądź osoby upoważnione przez pacjenta.  

 Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniania osobie upoważnionej przez 

pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem 

ustawowym. 

 Dokumentacja wydawana jest pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej.  

II. Podmioty pozostałe, uprawnione do dokumentacji medycznej. 

 podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

 organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, 

organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy,                     

w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności 

nadzoru i kontroli, 

 upoważnione przez województwo łódzkie (podmiot tworzący Szpital), osoby wykonujące 

zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru;  

 minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratorzy, 

lekarzy sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym 

postępowaniem; 

 uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało 

przeprowadzone na ich wniosek; 

 organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku                   

z prowadzonym przez nie postępowaniem; 

 podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia rejestrów; 

 zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 

 komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowe 

komisje lekarskie oraz komisje lekarskie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub 

Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji; 

 osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej 

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji                         

w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie 

niezbędnym do ich przeprowadzenia; 

 wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie 

prowadzonego postępowania; 

 spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do 



spraw orzekania o zdarzeniach medycznych; 

 osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie ustawy o systemie informacji                    

w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; 

 członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania ich zadań. 

III. Uzyskiwanie kopii dokumentacji medycznej odbywa się poprzez: 

1. Złożenie wniosku – (wzór w załączeniu): 

 osobiście – Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (pok. nr 15 – I piętro) 

ul. Rybickiego 1 Skierniewice, 

 osobę upoważniona - (wzór w załączeniu), 

 pocztą e-mail – statystyka@wsz-skier.pl, 

 drogą listowną – Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego 1 w Skierniewicach,                  

96-100 Skierniewice (dopisek Dział  Statystyki i Dokumentacji Medycznej). 

2. Czas przygotowania dokumentacji – do 7 dni. 

3. Procedura odbioru dokumentacji medycznej: 

 należy udać się do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej w celu uzyskania 

informacji o wysokości opłaty, która ma zostać uiszczona; 

 należy dokonać opłatę zgodnie z Cennikiem Szpitala, w Kasie Szpitala - I piętro, przy ul. 

Rybickiego 1; 

 przy odbiorze dokumentacji w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej należy 

okazać dowód zapłaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. Stanisława Rybickiego 

ul. Rybickiego 1 

Skierniewice 96-100 

WNIOSEK 

o udostępnienie dokumentacji medycznej 

 

Dane osoby wnioskującej o wydanie dokumentacji medycznej: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..……….. 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………..…………………………… 

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………………. 
 

 

Dokumentacja dotyczy pacjenta: 
(wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inna osoba niż pacjent)  

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………….. 

Wnioskuję o: 

1.  udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu 

2.  udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej: 

                                                                                                       wyciągów 

                                                                                                       odpisów 

                                                                                                       kopii  

                                                                                                       wydruków 

3.  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po 

wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej 

dokumentacji 

4.  na informatycznym nośniku danych (wyniki badań) 

 

Rodzaj dokumentacji medycznej: 

• Nazwa Oddziału/Poradni/Pracowni ……………………………………………………..…… 

• Okres leczenia ………………………………………………..……………………….......….. 

 

Kopię dokumentacji medycznej: 

       odbiorę osobiście     

       odbierze osoba upoważniona:    

 imię i nazwisko: 

……………………………………………………………………………………………… 

 numer dowodu osobistego: ………………………………………………………………… 

 

   

 

 



  

Oświadczam, iż: 

 zobowiązuję się do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu za 

udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w pkt. 2 i 4 niniejszego wniosku.  

 
 

 

………………………….…                                                                                 ………………………………. 
              miejscowość, data                                                                                                                                                                          podpis wnioskodawcy 

                                                         

                                                                                                                                                     

Data wpływu wniosku: ………………………………………………. 

Uzgodniony termin odbioru: …………………….………………..…… 

 

 

 

                                                                                        ……………………………………………… 
                                                                                                                                       podpis pracownika Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej  
 

 

Potwierdzenie wydania/udostępnienia dokumentacji:      

Dokumentacja medyczna: 

 odebrana osobiście przez pacjenta, 

 odebrana przez osobę upoważnioną przez pacjenta: 

 udostępniona do wglądu 
   

 

Potwierdzenie odbioru: 

 

Potwierdzam odbiór/wgląd wnioskowanej dokumentacji 

 
………………………… …………………………………………………….……………………………………….. 

                               data i podpis osoby odbierającej dokumentację 

 

 

 

Tożsamość osoby odbierającej/mającej wgląd potwierdzona na podstawie: 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      rodzaj i numer dokumentu 
 

 

 

 
                                                                         ………………………………………………………………..…..……………………………………. 

                                                                                                          data i podpis pracownika wydającego/udostępniającego dokumentację 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Skierniewice, dnia ………………. 

 

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej 

 

 

Ja niżej podpisana /y  …………………………………………………………….………………… 

 

PESEL  ……………………………………………………………...……………….. 

 

upoważniam 

 

Panią / Pana   …………………………..………………………………………..…………..   

 

PESEL             …………………………………………………………...…………………... 

 

legitymującego się dowodem osobistym  ………………………..…………………….…………… 

 

do odbioru z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego mojej dokumentacji 

medycznej.   

 

 

 

Podpis ……………………………………. 


